Butrimonių gimnazijos mokinius pradžiugino kalėdinė staigmena

Artėjant gražiausioms metų šventėms Butrimonių gimnazijos penktokus ir šeštokus pradžiugino
staigmena: turiningai praleisti laiką Alytaus kraštotyros muziejuje juos pakvietė Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius ir jo sekretorė Aldona Turauskytė.
Apniukusį lapkričio 29 dienos rytą mėlynu gimnazijos autobusu nekantraudami pajudėjome
Alytaus link. Vaikai su džiugesiu klegėjo, kad į Kraštotyros muziejų jie važiuoja jau ne pirmą
kartą. Čia mus pasitiko muziejininkas Giedrius Bernatavičius ir palydėjo į kambarį, kuriame
netrukus prasidėjo edukacija „Animacijos istorija“.
Edukatorė žaismingai supažindino mokinius su animacijos istorija, paminėjo Lietuvos autorius,
piešusius, iš detalių dėliojusius ir montavusius pirmuosius lietuviškus filmukus ir prisidėjusius
prie rusiškos animacijos kūrimo, uždavė ir nesudėtingų, ir pagalvoti skatinančių klausimų. Vėliau
parodė filmukų ištraukas ir stebėjosi butrimoniškių žiniomis: jie įvardino ir senosios, ir naujosios
animacijos juostų pavadinimus. Vėliau vaikai galėjo išbandyti pirmosios primityvios animacijos
įrankius: prieš veidrodį suko ratuką ir stebėjo besikeičiančius paveiksliukus. Be to, mokiniai
buvo pakviesti tapti scenaristais ir animatoriais: gavę ant siūlo pritaisytą apvalų paveiksliuką
suko tarp pirštų ir stebėjo, kaip į vieną susilieja atskiros paveiksliuko detalės. Sužavėti mažo
netikėtumo, vaikai patys piešė detales ant popieriaus ir džiaugėsi sėkme. Kiti savo piešinukus
tobulino kelis kartus, kol pasiekė norimą rezultatą.
Pasibaigus šiai edukacijai muziejininkas G. Bernatavičius pasiūlė papasakoti mokiniams apie
muziejuje veikiančias ekspozicijas. Aplankėme atkurtą Alytaus senamiesčio smuklę, praėjome
„abipus Nemuno“, iš arti pažvelgėme į senuosius dokumentus, kovos įrankius. Įspūdį mokiniams
paliko žaismingas muziejininko pasakojimas apie daraktorinės mokyklos mokymo priemones,
galimybė pasimatuoti žandaro drabužius ir ieškoti knygnešio apsiauste paslėptų spaudinių.
Visiems patiko didelė rankomis sukurtų lėlių ekspozicija, kiek nustebino ir suglumino Vilniaus
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dailės akademijos Vilniaus fakulteto tekstilės meno ir dizaino katedros studentų darbų paroda.
Pro muziejaus duris vaikai išėjo sužinoję daug naujų dalykų iš Alytaus bei animacijos istorijos,
išbandę kūrybines jėgas, nauju žvilgsniu pažvelgę į Lietuvos praeitį, supratę, kad viskas
pasaulyje yra susiję priežasties-pasekmės ryšiu. Muziejaus kieme jų laukė dar vienas
netikėtumas: Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus sekretorė A. Turauskytė juos
pasitiko su dovanomis – karštas sumuštinis, bulvytės ir pakelis sulčių lietingą dieną kaip reikiant
nudžiugino ekskursijos dalyvius. Padėkoję už padovanotą edukaciją ir skanias lauktuves,
pasukome autobuso link. Dovanų krepšelyje suradę po atšvaitą mokiniai suskubo juos prisegti
prie striukių ar kuprinių.
Belaukdami spindinčių gruodžio švenčių, dėkojame Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus
skyriui ir Alytaus kraštotyros muziejui už mokiniams sukurtą šviesų rytmetį. Smagu, kad Kalėdų
laukimas prasidėjo labai prasmingai ir džiugiai.
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